
Առաքման համար արգելված իրերի և նյութերի ցանկ 

 

Ռուսաստանում 
 
Ցանկը կազմված է «Փոստային կապի մասին» դաշնային օրենքի 22-րդ հոդվածի հիման 
վրա։  Ըստ այդմ, չենք կարող կատարել առաքում, եթե պատվերը վերաբերում է 
հետևյալին․  

 
1. Ցանկացած տեսակի զենք՝ հրազենային (հավաքածուով և առանձին մասերով), 

ազդանշանային, օդաճնշման, գազային, սառը, նետման; 
2. Զինամթերք; 
3. էլեկտրաշոկի սարքեր, կայծեր արձակող սարքեր; 
4. Առողջության համար վնասակար և վտանգավոր նյութեր՝ թմրամիջոցներ, 

հոգեմետ դեղեր, ուժեղ ազդեցության, ռադիոակտիվ, պայթուցիկ, կաուստիկ, 
դյուրավառ նյութեր և այլն; 

5. Թունավոր կենդանիներ և բույսեր; 
6. Փող՝ ռուսական և արտասահմանյան արժույթներ (մետաղադրամներ, 

թղթադրամներ և դրանց համարժեքները); 
7. Փչացող սննդամթերք, խմիչք; 
8. Ապրանքներ, որոնց բնույթը կամ փաթեթավորումը կարող է վտանգել փոստային և 

սուրհանդակային աշխատողներին, վնաս պատճառել այլ առումներով փոխադրվող 
կամ պահվող այլ սարքերին; 

9. Գունավոր մետաղներ, դրանցից պատրաստված արտադրանք; 
10. Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, դրանցից պատրաստված արտադրանք; 
11. Մարդկային մասունքներ; 
12. Գեղարվեստական արժեք ներկայացնող իրեր՝ նկարներ, սրբապատկերներ, հնաոճ 

իրեր։ 
 

Միջազգային ուղղություններով 
 

Ցանկի ձևավորման համար հիմք են ծառայել Ռուսաստանի Դաշնության 
օրենսդրությունը, Համաշխարհային փոստային միության ակտերը, փոստային 
ծառայությունների մատուցման կանոնները: Հաշվի է առնվել նաև արտասահմանյան 
երկրներ ներմուծման համար արգելված և պայմանականորեն թույլատրված ապրանքների 
ցանկը (աղբյուր՝ Միջազգային փոստային ծառայությունների ուղեցույց): Համաձայն 
թվարկված կարգավորող փաստաթղթերի, արգելվում է փոխադրել հետևյալը․  

1. Ակցիզային ապրանքների ակցիզային դրոշմանիշեր; 

2. Հնաոճ իրեր, արվեստի հավաքածուներ, արվեստի գործեր (նկարները՝ միայն 
Մշակույթի նախարարության վկայականով); 

3. Պաշտոնական կնիքներ; 

4. Պետական պարգեւներ; 

5. Բանկային քարտեր; 

6. Թղթադրամներ` մետաղադրամներ, թղթադրամներ, դրանց համարժեքները; 

7. Արժեթղթեր; 

8. Զարդեր՝ թանկարժեք մետաղներ և քարեր, զարդեր; 

9. Մինչև 1950 թվականը հրատարակված գրքեր; 

10. Բնական մորթիներ, մորթյա արտադրանք (5 միավորից ավելի); 



11. Անձը հաստատող փաստաթղթեր՝ բոլոր տեսակի անձնագրեր, զինվորական 
քարտեր, անչափահաս երեխաների ծննդյան վկայականներ և այդ կարգի այլ 
փաստաթղթեր; 

12. Պետական գաղտնիք պարունակող տպագիր նյութեր և այլ տեղեկատվական 
կրիչներ; 

13. Կենդանիներ, բույսեր; 

14. Վարակիչ և թունավոր նյութեր; 

15. Կոսմետիկ և հիգիենայի միջոցներ, օծանելիք; 

16. Դեղեր և դրանց բաղադրիչները; 

17. Բուսական և կենդանական ծագման արտադրանք, կենսաբանական նյութեր; 

18. Քիմիական նյութեր և բաղադրիչներ; 

19. Սեղմված կամ հեղուկ գազով բալոններ, աէրոզոլներ; 

20. Էներգիայի աղբյուրներ՝ մարտկոցներ, կուտակիչներ; 

21. Հեղուկներ; 

22.  Ներքին այրման շարժիչներ; 

23.  Մագնիսացված նյութեր և դրանք պարունակող իրեր; 

24. Բոլոր տեսակի զենքեր, զինամթերք, պայթուցիկ նյութեր, պիրոտեխնիկա՝ ինչպես 
հավաքման, այնպես էլ բաղադրիչների; 

25. Ապրանքներ, որոնց փոխադրումն արգելված է օրենսդրությամբ մեկնման, 
նշանակման, տարանցման երկրներում; 

26. Արտահանման հատուկ թույլտվություն պահանջող բեռներ; 

27. Սննդամթերք, սննդային հավելումներ; 

28. Ռադիոակտիվ նյութեր և դրանք պարունակող իրեր; 

29. Սնդիկի բարոմետրեր և ջերմաչափեր; 

30. Ծխախոտ, այլ ծխախոտային արտադրանք; 

31. Լուցկի, կրակայրիչ և լցոնման տարաներ դրանց համար; 

32. Չոր սառույց, հեղուկ ազոտ; 

33. Երկակի նշանակության ապրանքներ; 

34. Մարդկային մասունքներ; 

35. Պոռնոգրաֆիկ նյութեր; 

36. Ռազմական ռադիոյի և այլ սարքավորումների բաղադրամասեր; 

37. Փափուկ խաղալիքներ (միայն համապատասխան վկայականներով); 

38. Եռակցման սաղավարտ (միայն համապատասխան վկայականներով): 
 
Ուշադրություն։ Բացառություն են կազմում այն ֆիզիկական կամ իրավաբանական 
անձինք, որոնք ունեն արգելված ապրանքներ փոխադրելու թույլտվություն 
համապատասխան մարմիններից: 
 

 


